
 
 
 
 
 
 
 

   نیست بدعت مولود

 

 وبركاته، هللا ورحمة عليكم السالم

 .أعوذ با هللا من الشيطان الرجيم. بسم هللا الرحمن الرحيم

 واآلخرين، األولين سيد محمد رسولنا على والسالم الصالة

 رسول هللا، مدد يا ساداتي أصحاب رسول هللا، مدد يا مشايخنا، مدد يا

 .شيخ عبدهللا الفائز الداغستاني، شيخ محمد ناظم الحقاني، دستور

 .طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية

 

 

 ماها به( جالله جل) هللا را نعمت بزرگترين .افتخار داريم نياز ماها که است ماه يک مولود ماه

 مردم. بودن( ص) پيامبر حضرت امت از است بزرگ جلی نعمت نکنيم، فراموش را اين داريم نياز  داد،

 پس يکی از سرگردان آنها .کنند می حرام را آن آنها و دانند نمی را آن ارزش آنها هستند، غفلت حالت در

 پس آنها سودبرنده، بی حتّا با .مفيد بی افراد و مفيد بی بدون کارهای فايده، بی روند، می ديگر پس يکی به

 می فکر آنها .بينيم نمی را نعمت و داد نعمت ما به هللا .هستند آورآسيب کارهای و آورآسيب مردم دنبال

 خاک ديدن نمی آنها اما بيرون، قسمت در نيست چيزی چه و هست زيبا حدودی يک تا  رنگ که کنند

 .بدهيم مانجا توانيم می که است ها کار بهترين از يکی ماه اين افتخار. زير کثافت

 

 اين از آنها از برخی بنابراين. شدن ظاهر ها اين حاضر حال در بدعت؟ گويند می او به دارن

 در اند، شده آفريدن مسلمان که افرادی هستند، نعمت اين داخل در مردم حال، اين با. نيستند آگاه نعمت

 گروه يک هم اين. گويند می بدعت مولود به آنها. بشوند شکست خواهد می شيطان اما محمد، امت قلمرو

 اين آنجا،. کردن درک را اسالم که وانونه به بيرون آمدن حال در و اند خوانده کتاب برخی که هستند

 راهنمای هيچ آنجا که زمانی ندارند، رهبر عنوان به مرشد هيچ آنها که زمانی از افتد می اتفاق چيزی

 اين .بشود مفيد تواند نمی تنهايی به کتاب چگونه که ببينيد توانيد مردم ترتيب اين به .ندارد وجود واقعی

 اين به دارند واقعی ايمان که کسانی. شد ايجاد( ص) پيامبر حضرت برای دنيا تمام و انسانيت، اين دين،

 .دارند اعتقاد

 

 شيطان که است وضعيت اون در اما است، ايمان های ستون از دارند اعتقاد که های آن برای

 و دهند می افتخار( ص) پيامبر حضرت به که کسانی به گويند می آنها .کننده گمراه را مردم از بسياری

 .دهند نمی سود هيچ خوانند می که های کتاب که يعنی اين .شرک مشرک، دهند می انجام هللا تدستورا

 آنها وضعيت صورت اين غير در هللا، محبوب بنده يک کنند پيرو کامال بايد آنها. نيستند مفيد تنها ها کتاب

 .ندارد خوبی هيچ

 

 اين با .ببخشد را او هللا و کند توبه تواند می فرد يک شود، می انجام ندانسته گناه يک که هنگامی

 به دادن نه افتخار .برد می رنج آن مجازات فرد شود، می انجام اصرار با گناه يک که هنگامی حال،

  افتخار به گويد می ّجل و عزّ  هللا .است گناه يک بلکه نيست، همکر و است، گناه يک( ص) پيامبر حضرت



 

 

 

 

 

 

 

 گويد، می ما( ص) موالنا .کردن زيارت او به و او برای  ذکر او، بر درود و سالم ،(ص) پيامبر حضرت
 چيزی؟ چه يعنی  اين." کرد زيارت زنده هنوز را من که هست کسی مثل کرد زيارت قبر در من که او"

 گويند می افراد اين که آنچه مثل آن .است باال درجه چه و است مهم که چيزی يک که دهد می نشان اين

 ترين پاداش و ترين فضيلت آن مقابل، در. است شرک نه بدعت نه( ص) پيامبر حضرت به افتخار .نيست

  .بفرستيم درود و سالم او به گويد می ّجل و ّعز هللا. است کار

 

ِ يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا َصلُّوا َعلَْیِه َوَسل ُِموا إِنَّ  َ َوَمََلئَِكتَهُ يَُصلُّوَن َعلَى النَّبِي  اَّللَّ

 تَْسِلیًما
 

 او بر! ايد آورده ايمان که کسانی ای فرستند؛ می درود پيامبر بر فرشتگانش و خدا گمان بی"

 انجام سالم و درود که گويد می او .(۵۶: األحزاب سوره." )نيکو سالمی بگوييد، سالم و فرستيد، درود

 سالم و درود و افتخار. است نشده گفته مقدار چه و زمانی. بهدهيند انجام پيوسته سالم و درود يعنی. بدهيم

 هرگز را آن هميشه و اين با مطابق در شما به هللا ،(ص) پيامبر حضرت در بخواهيد که اندازه همان به

 .کند نمی بيهوده

 

 شده تبديل شيطان بازی اسباب به آنها. هستند کرده تحصيل جاهالن افراد اين گفتيم، که همانطور

 برخی کاهش به شيطان است دليل همين به. است کرده رشد اسالم ظاهران گويم؟ می را اين ما چرا .اند

 از آنها گذشته، در بودی گفته را اين شما اگر .راه از مسلمانان کردن گمراه برای اسالم داخل چيزهايی از

 می( ص) ما موالنا به افتخار به و مولود به آنها "بشود؟ چيزی چنين توان می چگونه" خنديدن، می شما

 جلی و اچيزها ر اين شنيدن به اند کرده عادت ،آنها روزها اين مردم حال، اين با. شرک و بدعت گويند

 .دهند نمی نشان پاسخ

 

 برای تمجازات هس يک فگد ر. اگافرادی چنين برای داريم دادن نشان های جواب به نياز ما

 که افراد اين برای مجازات برابر دو بايد هستند، سواد بی فرد که گويند می يا نيستند دانشمند که کسانی

 حتی نه گويند می .کننده می گمراه ديگران و خود آنها که دليل به چرا؟. هستند دانشمندان که کنند می ادعا

 آنجا از .کنند نمی پيروی هارا افراد اين آنها انشاءهللا کند، هدايت را ما ملت هللا که باشد .خواند می آنها اگر

 هللا خشم که از پس دارد او استفاده چه .کنند می پيروی را آنها که کسانی بر رود می زير به تاريکی که

( ص) پيامبر يا و( جالله جل) هللا افراد اين .نيست دهند می انجام آنچه در را خوبی و نعمت هيچ ؟رسيد

 .کنند می خوشحال را شيطان تنها آنها  اما کنند، نمی خوشحال را

 

 .نکنند پيروی را هللا های دوست آنها دهيد اجازه اما نکنند، پيروی را خود نفس مردم دهيد اجازه

 راه راه، برای راهنمای يک باشند، نداشته را مرشد يک که کسی .ميزنند گول را مردم شيطان و نفس

 که کسی دارند نزديک دارند، مرشد يک که افرادی حال، اين با .شود می ردر خط وارد و کند می ترک

 منحرف ديگری جای به و دارند، قصد آنها که جايی رسيدن روز، و شب باشند حق راه در بدهد، نصيحت

 می منحرف راه از بالفاصله آنها اما هستند، ايمان و واقعی اسالم کردن پيدا برای راه در افراد اين .نشدند

 .شوند



 

 

 

 

 

 

 

 .است سنت راه دادن نشان.  است خوب عمل يک راه دادن شان که گويد می( ص) پيامبر حضرت

 چيزه آن و بدانيد را آن شما اگر دهد می نشان را راه آنها به هدايت، برای پرسد می شما به کسی اگر

 راه شما به بپرسيد آنها از راه مردم از برخی شما اگر  کشورها، برخی در .دهيد انجام که هست درست

 راه آن صد در صد بپرسد، راه شيطان  به و برود مردم اگر هستند، اينجوری ها جلی .گويند می را مقابل

 به نيست الزم داند، می را راه که کسی از بگيرند را راه بايد آنها حال، اين با .دهد می نشان را مخالف

 .هستند راحت و رسند می جوب جای يک به و دهند می انجام امنيت در کامل سفر آنها پرسيدن، کسی هر

 را خود ايمان آنها اگر حتی پايان، در .کند می تاريکی و فساد، فتنه، در را خود زندگی تمام اين، غير در

 قبول را شفاعت آنها چونکه دهد نمی شفاعت آنها نفع به قيامت روز ما( ص) پيامبر حضرت بدهند، نجات

 .کنند نمی

 

 را ديگر افراد کمک  نه و دارند  قبول را شفاعت نه آنها. ندارد وجود ها بچه اين با چيزی چنين

 می نجات دهند می انجام آنچه با را خود که کنند می فکر آنها .کنند نمی قبول را چيز هيچ آنها .پذيرند می

 را آنها ما( ص) پيامبر حضرت که آنجا از. شد دير خيلی ديگر اما هستند، پشيمان را آنها پايان در و شوند

 .اند داده انجام دنيا در که آنچه برای کند نمی نگاه

 

 آنجا از .کند نمی نگاه را ها افراد اين او اما گناهکار، فرد های کند می نگاه( ص) پيامبر حضرت

 اين با نيست خوب که صفات انواع و خود، به بودن مغرور تکبر، .دارند بد رفتار هم تکبر هم آنها که

 گناه يک من" گويند، می آنها کار، گناه مردم حال، اين با. هستند خشن و ادب بی افراد اين .هست افراد

  .آورند می دست به( ص) پيامبر  حضرت شفاعت آنها" هللا، رسول يا  شفاعت. دادم انجام

 

تِيَشفَاَعتيِ ِألَْهِل   اْلَكبَائِِر ِمْن أُمَّ

 
 حضرت گويد می" من، امت از دادن انجام بزرگ گناهان که کسانی برای است من شفاعت"

 برکت پر های ماه از ماه اين که. ما( ص) پيامبر حضرت به بدهند احترام آنها دهيد اجازه اما .(ص) پيامبر

 ما دهيد اجازه. آوريم بی ياد به ديگر جور يک را ماه اين ما دهيد اجازه .بدهيم گرامی ماه اين به. بشود

 .بدهيم انجام سالم و درود بيشتر و سالم، و درود با باشيم داشته ياد به( ص) پيامبر حضرت

 

 و را فقرا به ما دهيد اجازه (.ص) پيامبر حضرت افتخار برای خوب اعمال انجام ما دهيد اجازه

 پيامبر حضرت خاطر به دادن حال در شما بگوييد آنها به شما اگر .کنيم کمک مولود خاطر به نيازمندان

 .باشند داشته ياد به آينده سال مولود ماه در است ممکن آنها که طوری به شد خواهند خوشحال آنها ،(ص)

 .است خوبی چيزی هم اين .کردن رفتار آنها با مولود ماه در چونکه باشند خوشحال آنها دهيد اجازه

 

 از هدايت. بد ها گروه اين ،بدعت گروه اين به هدايت هللا که. برسيم ديگر مولود جلی به انشاءهللا،

 به محبت ترين قوی و آناتولی، است، کشور اين هللا به شکر. بدهد مشترک حس آنها به هللا که .است هللا

  اما جا، همه در دارد وجود عشق. کرديم سفر را جهان سراسر همه هللا به شکر (.ص) پيامبر  حضرت

 



 

 

 

 

 

 

 

 کردن پخش حال در شيطان. جا همه در کردن پخش حال در آنها. دارند دوست را سرطان ديگر گروه

 .هستند ديگر مکان مقدار جلی در آنه اما   هللا، به تشکر. نداريم جلی اينجا ما. هست

 

 محافظت خودشان شر از هللا که."  کند درست آنها هللا که" گويم، می ما که است دليل همين به

 اما هستيد، چيز همه دادن انجام حال در شما هستيد، راحتی با اينجا در مولود دادن انجام حال در شما. کند

 بالفاصله آنها حد، از بيش کمی يک آوری جمع شما که هنگامی .نيست آسان خيلی ديگر جاهای در آن

 .دارد وجود طرف همه از خطر يا ديگری، چيز کنم می فکر

 

 هللا انشاءهللا، که .بگيرد را مالکيت که بفرستد را اسالمی دنيا صاحب( جالله جل) هللا انشاءهللا، که

 بشود ظاهر السالم عليه مهدی انشاءهللا. بگيرد را مالکيت که بفرستد را اسالمی دنيا صاحب( جالله جل)

 .باشد راضی شما همه با هللا که. کند نجات را محمد امت که آينده سال در

 

 

 .و من هللا التوفيق

 الفاتحه

 

 

 حضرت شيخ محمد محمت عادل

 فجر أكبابا، درگاه ،۱۴۳۷ األّول ربيع ۵


